
«МИ ЗНАХОДИМОСЯ у Єдиному диспет-
черському центрі моніторингу роботи кому-
нального транспорту та збору інформації. Це 
автоматизована система централізованого 
контролю і управління спецтехнікою і персо-
налом підприємств. Ще декілька років тому, 
коли йшли опади, мер виїжджав в кожне 
ШЕУ, перевіряв, де і як працюють спец-
автівки. А водії, відпрацювавши маршрут, 
поверталися у депо, щоб отримати наступне 
завдання, куди їм їхати прибирати далі. 
На сьогодні ці процеси автоматизовані. І 
вся інформація доступна в одному місці. 
А робота спецтехніки управляється і конт-
ролюється звідси», – зазначив Київський 
міський голова Віталій Кличко. 
Так, диспетчерський центр моніторингу 

роботи комунального транспорту та збору 
інформації забезпечує опрацювання даних 
GPS-трекерів, встановлених на спецавтомобі-

лі, для моніторингу розташування, маршруту 
руху техніки. Центр надає можливість відо-
браження у гео-системі місцезнаходження 
машин та типу виконуваної роботи. Зокрема 
це буде дуже корисним і ефективним, напри-
клад, під час прибирання міста у снігопади. 

«Також на кожну одиницю комунальної 
техніки, у залежності від типу та моделі, ви-
значаються ліміти швидкості. Тож система 
реєструє за даними із GPS-трекерів переви-
щення швидкості та сигналізує про це. Система 
повідомляє і про відхилення від маршруту. 
Що теж важливо», – зазначив Віталій Кличко. 
Так, новинка дозволяє робити зріз ін-

формації щодо роботи техніки по районах 
або по кожній окремій одиниці (номерний 
знак, швидкість, вид авто, вид виконуваних 
робіт тощо). 
Крім того, система призначена для управ-

ління та контролю за виконанням роботи 

комунальною технікою. Диспетчер може 
надсилати повідомлення водію і отримувати 
від нього зворотній зв’язок. Є, зокрема, і 
аудіозв’язок. У водія є екран, обладнаний для 
прийому повідомлень, моніторингу поточ-
них даних авто та формування маршрутів. 
Техніка моніторингового центру була за-

куплена відповідно до тендерних процедур. 
Загальна вартість – 3,9 млн грн. У центрі 
обладнано робочі місця для 4 операторів 
(кожне місце має комп’ютер та 2 моніто-
ри), системою моніторингу «відеостіна» 
(12 моніторів) та пультом керування ро-
ботизованими камерами з монітором. До 
системи моніторингу підключено більше 
600 одиниць комунальної техніки. 
Варто зауважити, що новий диспетчер-

ський центр підключений також до цен-
тральної системи відеоспостереження. 
Нагадаємо, у рамках системи «Безпечне 

місто» у столиці встановлено 6,8 тисячі 
камер. Уся інформація з яких надходить 
до міського дата-центру, де зберігається. 
Встановлені камери мають функцію роз-
пізнавання облич, номерів автомобілів, із 
системою фіксації швидкості. 
Також міський голова звернувся до пред-

ставників ЗМІ, аби ті у разі опадів відві-
дували диспетчерський центр та отримували 
докладну інформацію про те, як прибирають 
вулиці і тротуари. 
За словами мера, така система працює поки 

тільки у Києві, проте як керівник Асоціації 
міст України він планує передавати досвід 
столиці й іншим українським містам �
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У Києві вшанують учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС
У столиці відбудуться заходи з нагоди Дня вша-
нування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

14 грудня о 09.00 пройде церемонія по-
кладання квітів до пам’ятного знаку «Воїнам 
Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям 
Чорнобиля» на території Меморіального комп-
лексу жертвам Чорнобильської катастрофи у 
м. Києві на проспекті Миру, 16. 

Окрім того, протягом листопада-грудня у місті 
організують засідання за круглими столами з 
питань соціального та медзабезпечення грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

У школах пройдуть зустрічі з учасниками 
ліквідації наслідків на ЧАЕС. Також учні відвіда-
ють Національний музей «Чорнобиль». Заходи 
із вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС відбуватимуться 
і у районах міста. 

Марину Хонду призначено 
заступником голови КМДА 
з питань здійснення 
самоврядних повноважень

Київський міський голова призначив Марину 
Хонду заступником голови КМДА з питань здій-
снення самоврядних повноважень з 12 грудня 
2018 року. Підписано відповідне розпорядження 
від 11.12.2018 № 838. 
Нагадаємо, Марина Петрівна Хонда – із 12 

листопада 2012 року і до цього часу очолювала 
Департамент суспільних комунікацій. Має вищу 
освіту. У 2001 році закінчила КНУ імені Тараса 
Шевченка, правознавство, магістр права. Кандидат 
юридичних наук. Заслужений юрист України. Стаж 
державної служби – понад 14 років. 
Із 2001 до 2008 року працювала у секретарі-

аті Київради, де пройшла шлях від провідного 
спеціаліста-юрисконсульта до заступника на-
чальника управління правового забезпечення. 
У виконавчому органі Київради (КМДА) працює 
із 2010 року. Бере активну участь у розробленні 
проектів нормативно-правових актів, які вкрай 
необхідні та актуальні для міста Києва в умовах 
сьогодення.

Володимира Слончака 
призначено на посаду 
заступника голови КМДА

Розпорядженням Київського міського голови 
від 11.12.2018 № 849 з 12 грудня 2018 року 
Володимира Слончака призначено на посаду 
заступника голови КМДА з питань здійснення 
самоврядних повноважень. 
Нагадаємо, що Володимир Вікторович Слончак 

із 2016 року очолював управління правового 
забезпечення діяльності Київради. 

Має вищу освіту, закінчив МАУП, правознавство. 
Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист 
України. Стаж служби в органах місцевого само-
врядування – 12 років 11 місяців. 
Із 2005 року до нинішнього часу працював 

у секретаріаті Київради, де пройшов шлях від 
головного спеціаліста до начальника управління 
правового забезпечення діяльності Київради. 
Із 2015 року здійснює представництво те-

риторіальної громади міста в особі Київради 
у Наглядовій раді ПАТ «Холдингова компанія 
«Київміськбуд», обіймаючи посаду голови На-
глядової ради. 

íîâèíè Штаб управління 
спецтехнікою
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Учора мер Києва Віталій Кличко відкрив диспетчерський центр 
моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, 
що розташований у приміщенні КК «Київавтодор». Новий об’єкт 
забезпечує опрацювання даних GPS-трекерів, встановлених на 
спецавтомобілі, для визначення розташування, маршруту руху 
машини. Центр надає можливість відображення у гео-системі 
місцезнаходження авто та типу виконуваної роботи. Зокрема це 
буде дуже корисним і ефективним, наприклад, під час прибирання 
міста у снігопади.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про припинення діяльності 
комунального підприємства 

«Київський міський центр земельного кадастру 
та приватизації землі»

Рішення Київської міської ради № 221/6272 від 29 листопада 2018 року
Відповідно до статей 104 – 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 135 Господарського кодексу України, 

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», пункту ЗО частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності комунального підприємства 
«Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 220/6271

Структура секретаріату 
Київської міської ради

Про затвердження структури та загальної чисельності 
секретаріату Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 220/6271 від 29 листопада 2018 року
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 

14 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», статті 20 Статуту територіальної громади міста Києва, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805 (із змінами), зареєстрованого нака-
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 №14/5, враховуючи пункт 1 рішення Київської міської ради від 
09.09.1999 №23/525 «Про створення секретаріату Київради», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 219/6270 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у поновленні товариству з обмеженою 
відповідальністю «Кімет-плюс» договору оренди 

земельної ділянки від 04.08.2004 № 75-6-00130 для 
будівництва житлового комплексу з вбудованими 

приміщеннями соціального призначення, прибудованими 
приміщеннями кіноконцертного залу та підземним 

паркінгом на вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 57/6108 від 20 листопада 2018 року
Відповідно до статті 19 Конституції України, статей 9, 93 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі», 
розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Кімет-плюс» про поновлення договору оренди, 
враховуючи неналежне виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Кімет-плюс» своїх обов’язків за до-
говором оренди земельної ділянки від 04.08.2004 № 75-6-00130, використання земельної ділянки не відповідно 
до її цільового призначення, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèïèíèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çåìåëüíîãî êàäàñòðó 
òà ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 32073242) 
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ éîãî äî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ 
â³äíîñèí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 32348604).

2. Âñòàíîâèòè, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí» º 
ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â 
ïðèïèíåíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà 
ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 

çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà ïðèâàòèçàö³¿ çåìë³» 
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ éîãî äî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ 
â³äíîñèí» ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïåðåäàâàëüíèé àêò.

4. Âñòàíîâèòè ñòðîê ïðåä’ÿâëåííÿ êðåäèòî-
ðàìè ñâî¿õ âèìîã – äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
öåíòð çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà ïðèâàòèçàö³ çåìë³».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Êåðóþ÷èé ñïðàâàìè.
3. Óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³-

ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
3.1. Â³ää³ë ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè àêò³â Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.
3.2. Â³ää³ë ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ.
4. Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çà-

ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè -ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.1. Â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà 
ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè.

4.2. Â³ää³ë çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ 
òà êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè.

5.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ 
êîðóïö³¿.

5.2. Â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè.
6. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåí-

òàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.1. Â³ää³ë ðåºñòðàö³¿ ïðîåêò³â ð³øåíü òà 
àðõ³âíî¿ ñïðàâè.

6.2. Â³ää³ë îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.3. Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè.

6.4. Â³ää³ë âèïóñêó, ðåºñòðàö³¿ òà îïðèëþä-
íåííÿ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7. Óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòîîá³ãó òà àíàë³çó 
êîðåñïîíäåíö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7.1. Â³ää³ë åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó òà 
àíàë³çó ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿.

7.1.1.  Ñåêòîð ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó,  âèäà÷³ 
òà â³äïðàâëåííÿ êîðåñïîíäåíö³¿.

7.2. Ñåêòîð ïî ðîáîò³ ³ç çàïèòàìè íà ïóáë³÷-
íó ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòàìè äîçâ³ëüíîãî 
õàðàêòåðó.

7.3. Â³ää³ë ðåºñòðàö³¿, îáë³êó òà êîíòðîëþ 
çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

8. Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

8.1. Â³ää³ë   ç   ïèòàíü   æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî   
ãîñïîäàðñòâà, ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè ³ ï³äïðè-
ºìíèöòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

8.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè.
8.3. Â³ää³ë ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, 

ðåãëàìåíòó, ïðàâîïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ 
êîðóïö³¿.

9. Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

9.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü áþäæåòó òà ô³íàíñ³â.
9.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 

ðîçâèòêó.
10. Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïî-

ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
âëàñíîñò³.

10.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ (îðåíäè) 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà.

10.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü ôîðìóâàííÿ òà ïðè-
âàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà.

11. Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ.

11.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè.

11.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ.
11.3. Â³ää³ë îïðàöþâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ ç 

ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ.

12. Óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïî-
äàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

12.1. Â³ää³ë àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
òà äîñòóïó.

12.2. Â³ää³ë ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ.

13. Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é.

13.1. Â³ää³ë êîìï’þòåðíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ 
ñèñòåì.

13.2. Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ.

14. Óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
òà çâ³òíîñò³.

14.1. Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

14.2. Â³ää³ë ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîç-
ïîðÿäíèê³â òà îäåðæóâà÷³â áþäæåòíèõ êîøò³â.

15. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîç-
âèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ 
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

15.1. Â³ää³ë ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿ òà ðîç-
âèòêó ìåõàí³çì³â ãðîìàäñüêî¿ ó÷àñò³.

15.2. Â³ää³ë ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

16. Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì.
17. Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó 
¹5/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòðóêòóðè òà çàãàëüíî¿ 
÷èñåëüíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

6. Îô³ö³éíî îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñå-
êðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ñòðóêòóðó ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàòâåðäèòè çàãàëüíó ÷èñåëüí³ñòü ñåêðå-
òàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ê³ëüêîñò³ 208 
îäèíèöü.

3. Ùîð³÷íî ó áþäæåò³ ì. Êèºâà ïåðåäáà÷àòè 
âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ çàòâåðäèòè øòàò-
íèé ðîçïèñ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01.12.2015 

¹5/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòðóêòóðè òà çàãàëüíî¿ 
÷èñåëüíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»;

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.10.2016 
¹304/1308 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
òàê³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:

â³ä 8 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹ 314/2383 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç 
ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ»;

â³ä 8 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 549/1553 «Ïðî 
ñêëàä êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ»;

â³ä 13 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ¹ 1366/5430 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 08.12.2016 ¹549/1553 «Ïðî ñêëàä êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ 
ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ».

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 01 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 5/5 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñòðóêòóðè òà çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ñåêðåòàð³àòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» òàê³ çì³íè:

2.1. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ öèôðè «190» çàì³íèòè 
öèôðàìè «188».

2.2. Ó äîäàòêó «Ñòðóêòóðà ñåêðåòàð³àòó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 6.4 «Ñåê-
òîð çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³¿ ñåêðåòàð³àòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ 
ðåàá³ë³òîâàíèõ.» âèêëþ÷èòè.

3. Ïóíêò 4 ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 5 Ïîëîæåííÿ 
ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà-

òâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿* ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ¹ 9/9, âèêëþ÷èòè.

4. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 741/741 «Ïðî óïî-
ðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)» öèôðè «2256» òà «311» çàì³íèòè 
öèôðàìè «2258» òà «313» â³äïîâ³äíî.

5. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà 
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âæèòè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà çà-
ïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» ó ïîíîâëåíí³ íà 3 ðîêè äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0040 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:297:0006) 
â³ä 04.08.2004 ¹ 75-6-00130, óêëàäåíîãî ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» äëÿ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðèáó-
äîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè    ê³íîêîíöåðòíîãî    çàëó    
òà    ï³äçåìíèì    ïàðê³íãîì    íà âóë. Âîëîäèìèðà 
Ïîêîòèëà (Êàðòâåë³øâ³ë³), 6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.02.2004 ¹ 59-5/1269 «Ïðî 
íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðè-
ïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ê³ìåò-ïëþñ» ïðî ïðèéíÿòòÿ 

öüîãî ð³øåííÿ ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç ìîìåíòó 
íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

2.2. Âæèòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðèïèíåííÿ ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
çà äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
04.08.2016 ¹ 75-6-00130 (ç óðàõóâàííÿì óãîäè 
ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 13.11.2015 çà ¹ 412).

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 133 (1945), середа, 12 грудня 2018 р.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 20 листопада 2018 року № 2093

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 грудня 2018 р. за № 265/2113

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТРАНС»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,30 1597,56

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 грудня 2018 р. за № 264/2112

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному 
підприємству «ВПК»

Розпорядження № 2092 від 20 листопада 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 20 листопада 2018 року № 2091

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 6 грудня 2018 р. за № 263/2111

Тарифи
на виробництво теплової енергії на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 864,68 1037,62

2 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1238,74 1486,49

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 грудня 2018 р. за № 265/2113

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТРАНС»

Розпорядження № 2093 від 20 листопада 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 20 листопада 2018 року № 2092

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
6 грудня 2018 р. за № 264/2112

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному підприємству «ВПК»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,30 1597,56

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 263/2111

Про встановлення тарифів на виробництво теплової 
енергії на установках з використанням альтернативних 

джерел енергії КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Розпорядження № 2091 від 20 листопада 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення 
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою вста-
новлення тарифів на виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20 листопада 2018 року № 2090

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 262/2110

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,30 1597,56

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 262/2110

Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, що виробляється 

на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»
Розпорядження № 2090 від 20 листопада 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 258/2106

Про внесення змін 
до Положення про Мистецьку премію «Київ», 
затвердженого розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 02 вересня 2011 року № 1582
Розпорядження № 2038 від 13 листопада 2018 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про 
культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою врегулю-
вання питання вшанування митців міста Києва, які здійснили свій внесок у галузь циркового мистецтва:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, Ìàëîìó ïðè-
âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÂÏÊ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1522 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, Ìàëîìó ïðè-

âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÂÏÊ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 04 âåðåñíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 196/2044.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 ëèïíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 174/2022.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Á²ÎÒÐÀÍÑ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè ïà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯Â– 
ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²-
ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 19 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1282 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì àëüòåðíàòèâíèõ 
äæåðåë åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1552 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 04 âåðåñíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 198/2046.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Ìèñòåöüêó ïðåì³þ 
«Êè¿â», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 âåðåñíÿ 
2011 ðîêó ¹ 1582, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 âåðåñíÿ 2011 
ðîêó çà ¹ 39/898, òàê³ çì³íè:

ïóíêò 2 Ïîëîæåííÿ äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì 
òàêîãî çì³ñòó:

«â ãàëóç³ öèðêîâîãî ìèñòåöòâà – Ìèñòåöüêà 
ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ áðàò³â Âàñèëÿ òà Îëåêñàíäðà 
ßëîâèõ»;

ó ïóíêòàõ 2, 3, 9 Ïîëîæåííÿ ñëîâî «â³ñ³ì» ó 
âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâîì «äåâ’ÿòü» ó â³ä-
ïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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З 10 ПО 16 ГРУДНЯ в столиці пройде Всеукраїнський тиждень 
права, спрямований на підвищення обізнаності громадян щодо 
міжнародних стандартів прав людини та їх захисту. 

«Традиційно з 2008 року проводиться Всеукраїнський тиждень 
права, присвячений річниці Декларації. Це масштабний захід, який 
об’єднує правників, органи влади, громадський сектор, міжнарод-
них партнерів задля просвіти у сфері прав людини, – наголосив 
Генеральний директор Директорату з прав людини, доступу 
до правосуддя та правової обізнаності Владислав Власюк. 
– Символ цьогорічного тижня права – парасолька, що об’єднує 
зусилля усіх задля утвердження та захисту прав людини в Україні». 

Цього року Всеукраїнський тиждень права – це не лише пуб-
лічні дискусії та конференції, а також: 

Уроки про права людини: година права за участю право-
знавців у школах, Всеукраїнський онлайн-урок з прав людини 
на Youtube-каналі Міністерства юстиції України, 20 лекцій в 
рамках інформаційної кампанії протидії булінгу. 

Конкурси, виставки, кіноклуби, медіатеки: виставка дитячих 
малюнків «Права дитини» у ПК «Дарниця» (15 грудня). 

Правові конкурси, ігри, змагання: загальнонаціональний тест 
з правової грамотності в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка (12 грудня об 11.00); міський право-
знавчий конкурс «Правове лото «Виборчі перегони» у Вищому 
професійному училищі №25, квест «Територія справедливості» 
для дітей різного віку в рамках Зимової країни на ВДНГ (16 груд-
ня), турнір серед учнівської молоді «Кубок правничих лідерів» у 
ПК «Дарниця» (15 грудня) 

Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ЦЬОГО РОКУ столиця зустрі-
чатиме зимові свята у затишній 
атмосфері європейського містечка 
із яскравою ілюмінацією та дина-
мічною концертною програмою. 
Усього передбачено щонайменше 
70 різноманітних акцій і концертів, 
понад 300 тематичних вистав для 
майже 90 тисяч юних глядачів та 
більше 200 святкових подій у всіх 
районах Києва. 

15 грудня о 17.00 парадом орке-
стрів, який пройде вулицею Са-
гайдачного, відкриють новорічне 
свято та ярмаркове містечко на 
Контрактовій площі. 
На Софійській площі засвічення 

ялинки відбудеться традиційно 19 
грудня, на День Святого Миколая. 
Головну новорічну ялинку висо-
тою 25 м прикрасять близько 1000 
іграшок. А всього на Софійській 
площі буде розміщено близько 3 
км гірлянд. 
За інформацією засновника про-

екту Folk Ukraine Ігоря Добруць-
кого, цього року лісова красуня 
стане особливою: навколо неї, 
окрім динамічної світлової кон-
струкції, з’явиться екран, через 
який відвідувачі ярмарку мати-
муть змогу передати вітання. 
Уся ялинка огорнеться у тисячі 
яскравих ліхтариків холодного 
білого арктичного кольору. Деякі 
з них матимуть унікальну форму 
кристалів довжиною 35–50 см. 
Також уперше навколо пам’ятника 
Богдану Хмельницькому запустять 
потяг бажань «Полярний експрес», 
де кожен охочий, проїхавши зу-
пинку, зможе загадати бажання. 
Володимирський проїзд при-

крашатимуть грандіозні світлові 
конструкції у вигляді великих сні-
жинок, які освітлюватимуть дорогу 
та створюватимуть романтичний 
настрій. У сквері Володимирського 
проїзду вируватиме зона розваг 
для найменших відвідувачів. 

Великі Різдвяні святкування від-
будуться 7 січня. У програмі – кон-
церт, масова коляда, пригощання 
кутею та традиційна Хода звіздарів, 
яка пройде Андріївським узвозом 
та заколядує з усіма поблизу ялин-
ки на Контрактовій площі. У сквері 
ж поруч розташується резиденція 
Святого Миколая. 

«Утім, урочисте святкування 
не обмежиться тільки центром. 
За підтримки КМДА разом із ГО 
«Країна мрій» та особисто Олегом 
Скрипкою вперше на лівому березі 
Дніпра 19 грудня о 20.00 стартує 
масштабний мистецький проект 
«Зимова «Країна мрій» на лівому 
березі». Тут гостей чекатимуть 
п’ять гала-концертів, резиденція 
Святого Миколая, обладнана дитя-
ча зона у приміщенні Міжнародно-
го виставкового центру, різнома-
нітні атракціони, танцювальні сети 
та справжній подарунок для всієї 
родини – безкоштовний казковий 
різдвяний мюзикл «Лускунчик: вій-
на і мир» – продовження історії 
Гофмана про знамениту ляльку», – 
розповіла директор Департаменту 
культури Діана Попова. 
Крім того, на Співочому полі 

Печерського ландшафтного парку 
21 грудня – 13 січня триватиме 
новорічний фестиваль «Цитрусо-
ве королівство». Кияни зможуть 
побачити 13-метрову цитрусову 
ялинку та цитрусові інсталяції у 
вигляді замків казкових героїв. 
Загалом в усіх районах міста 

відбуватимуться яскраві вистави 
відомих письменників-казкарів, 
святкові лялькові програми, мю-
зикли, вистави класичного жанру, 
різноманітні книжкові виставки, 
майстер-класи, святкові акції, 
розважально-ігрові програми, 
конкурси, кіноранки з показом 
мультфільмів тощо. Велику увагу 
приділять і соціальній складовій. 
Організатори святкових заходів 
подбають, щоб привітання та увагу 
здобули всі діти міста, а особли-
во діти пільгових категорій, діти 
переселенців та діти, батьки яких 
загинули, отримали поранення або 
нині знаходяться в зоні проведення 
Операції об’єднаних сил. Зокрема 
заплановані благодійні вистави 
та подарунки для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

У Києві відтворять 
атмосферу зимової 
казки

У місті триває Всеукраїнський 
тиждень права 

ВЧАСНА вакцинація за кален-
дарем щеплень, а також розумна 
насторога кожного щодо стану 
свого здоров’я можуть вберегти 
від епідемії кору та інших вакци-
нокерованих інфекційних хвороб. 
У цьому запевняє директор Де-
партаменту охорони здоров’я 
КМДА Валентина Гінзбург. 
За її словами, у листопаді 2018 

року зареєстровано понад 250 
випадків кору, у тому числі 141 
– серед дітей. Лише у період із 
26 листопада до 6 грудня із діа-
гнозом кір госпіталізовано 60 
дітей. Усього ж із початку року 
станом на 28 листопада на цю 
небезпечну хворобу занедужало 
понад 2600 осіб, більше 1000 з 
яких – діти. 

«Наразі у Київський міській 
дитячий клінічній інфекційній 
лікарні з діагнозом кір перебу-
ває 22 дитини. На щастя, зараз 
їхньому стану нічого не загро-
жує. Але замисліться – майже 

всі вони (понад 90%) не були 
вакциновані!» – розповіла Ва-
лентина Гінзбург. 
Між тим, із погляду доказо-

вої медицини, вакцинація на 
сьогодні є єдиним надійним 
захистом від кору. 
Варто пам’ятати, що кір лег-

ко передається від людини до 
людини. Спочатку хворий від-
чуває ознаки звичайної застуди 
– нежить, температуру, кашель, 
а десь за тиждень з’являється 
висип (спочатку на голові, далі 
– на верхній та нижній частинах 
тулуба). 

«Таким чином, будь-які симп-
томи нездоров’я, які можуть вам 
здаватися такими, що не варті 
уваги, – привід проконсультува-
тися із лікарем. Особливо, якщо 
йдеться про дитину! Вчасно по-
ставлений діагноз захистить від 
ускладнень вас та вбереже від 
ризику захворіти оточуючих», – 
наголосила Валентина Гінзбург 

Уберегти від епідемії кору 
допоможе вчасна вакцинація

 �  Для киян і гостей столиці підготують Для киян і гостей столиці підготують 
новорічний проект «Країна Північного сяйва»новорічний проект «Країна Північного сяйва»
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